
Läxhjälpare sökes! 
Läs mer här och anmäl dig.

Att vara läxhjälpare är ett enkelt och roligt 
sätt att lära känna och stötta en ny Alebo 
att fortare lära sig prata svenska eller 
komma vidare med studierna.

Att vara läxhjälpare
Som läxhjälpare stöttar man någon i att lära sig 
svenska eller med andra studier som exempel-
vis; engelska, matte eller fysik. Oberoende nivå 
av studier är du ett stöd i problemlösning, 
språkförståelse och/eller ämneskunskap. 

När och var? 
Som läxhjälpare har man en bestämd dag och 
tid i veckan oftast på eftermiddag eller helg. 
Man ses ungefär 1-2 timmar per tillfälle på  
bibliotek eller annan offentlig plats. 
 
 
 

Hur? 
Som läxhjälpare kan man matchas både i grupp 
och enskilt. För att hitta ett bra sätt att samar-
beta och lära känna varandra lite mer, träffar du 
(eller ni) samma person varje gång. Du matchas 
utifrån ämnen och kunskapsnivå. Du kan också 
matchas med någon som vill öva grundläg-
gande svenska eller träna konversation.

Meriter 
• Att du är öppen och nyfiken 
• Att du har förmåga att förklara och lösa upp-
gifter tillsammans med någon annan
• Att du pratar flera språk

Intresserad?  
Kul! Fyll i din anmälan på vår webbplats:  
www.ale.se/motesplatsspinneriet eller  
kontakta Carolina Kristell på  
carolina.kristell@ale.se alternativt 0701-404927

Hur skall man lära sig prata  

svenska utan att känna någon som 

man pratar svenska med?  

Det kan jag inte riktigt förstå.

Kontakt: Har du frågor om att bli språkvän eller vill 
du bara veta mer om Mötesplats Spinneriet?
Hör av dig till: Carolina Kristell, koordinator  
integration: 0701-404927, carolina.kristell@ale.se

Mötesplats Spinneriet är en samarbetsplattform 
som syftar till att erbjuda nyanlända en bra start 
i sitt nya hem. Mötesplats Spinneriet drivs av Ale 
kommun tillsammans med Alebor.

Vill du veta vad som händer på  
Mötesplats Spinneriet. 
Gilla oss gärna på Facebook! 
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